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Sammanfattning	   
Syftet med denna uppsats är att analysera på vilket sätt politiska ideologier kommer till 

uttryck i texter producerade av ABF och Medborgarskolan. Detta med utgångspunkt i vad jag 

upplever som oklara förhållanden rörande vilken betydelse ideologier i praktiken spelar för 

dessa studieförbund. I uppsatsen undersöks vilka ideologier som går att urskilja i två texter 

från ABF respektive Medborgarskolan, samt hur dessa ideologier uttrycks språkligt. Även två 

motsvarande texter från ett tredje studieförbund – Folkuniversitet – analyseras.  

 

Uppsatsen utgår såväl teoretiskt som metodologiskt från Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Analysen kompletteras även med en ideationell SFL-analys. 

 

Resultatet visar att ABF och Medborgarskolan grundar sig i samma folkbildningsdiskurs, men 

medan ABF-texterna är starkt präglade av en socialdemokratisk diskurs så består 

Medborgarskolans texter av en interdiskursiv blandning av folkbildnings-, borgerlig-, 

humanistisk- och positiv säljdiskurs. Avslutningsvis kopplas dessa resultat till den 

övergripande sociala praktik som studieförbunden är en del av. 

 

Nyckelord: kritisk diskursanalys, CDA, Fairclough, Halliday, SFL, ideationell analys, 

folkbildning, ideologier, ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitet  

 

Abstract 

English title: Ideological education associations - A comparative critical discourse analysis of 

Medborgarskolan and ABF's linguistic expressions  

 

The purpose of this paper is to analyze the way in which political ideologies are expressed in 

texts produced by ABF and Medborgarskolan. This is based on what I perceive as unclear 

circumstances concerning the role of ideology in practice for educational associations. The 

paper examines the ideologies that can be distinguished in two texts from ABF and 

Medborgarskolan and how these ideologies are expressed linguistically. Two corresponding 

texts from a third study organization - Folkuniversitet - are analysed as well.  



	  	  

	  
	  

The essay is based both theoretically and methodologically from Norman Fairclough critical 

discourse analysis (CDA). The analysis is also supplemented by an ideational SFL analysis. 

The results indicates that ABF and Medborgarskolan are based in the same general education 

discourse, but while the ABF texts are heavily influenced by a social democratic discourse, 

the Medborgarskolan texts consist of an interdiscursive mixture of public education, 

bourgeois, humanist and positive sales discourse. Finally these results are linked to the overall 

social practice that educational associations are part of. 
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1. Inledning	  
 

1.1	  Introduktion 

Det är populärt att gå på kurs idag. Enligt en rapport från Folkbildningsrådet deltog 1,7 

miljoner svenskar i en kurs eller studiecirkel hos ett studieförbund år 2013 (Statsbidrag 

studieförbund 2013). Anledningarna till att man väljer att gå en kurs kan vara många – att 

fördjupa ett intresse, skaffa en hobby, förverkliga en dröm eller möta nya människor.  

 

Dagens studieförbund har sina rötter i den folkbildningsrörelse som i Sverige föddes i början 

av 1900-talet. Historiskt sett har denna rörelse haft en viktig betydelse för demokratins 

utveckling i landet, då den bidragit till att göra utbildning och kunskap tillgänglig för alla, 

oavsett klasstillhörighet, samt skapat mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) skriver på sin hemsida att Olof Palme en gång beskrev 

Sverige som en ”studiecirkeldemokrati” (Om ABF). Med det menade han att 

folkbildningsrörelsen har gett människor möjlighet att påverka inte bara den egna 

livssituationen, utan även samhället i stort.  

 

Sveriges tio studieförbund får idag en stor del av sitt ekonomiska stöd från staten. År 2011 

utbetalade staten sammanlagt 1,6 miljarder kronor i statsbidrag till studieförbunden 

(Statsbidrag studieförbund 2013). Genom Folkbildningsrådet kontrollerar staten också 

studieförbunden och ser till att de lever upp de krav som regeringen ställer på 

folkbildningsverksamhet (Mål och budget: Folkbildning).   

 

Sveriges två största och äldsta förbund är ABF och Medborgarskolan – grundade 1912 

respektive 1940. Dessa studieförbund anordnar studiecirklar, kurser, föreläsningar med mera 

i hela landet. Vid en första anblick kan ABF och Medborgarskolans verksamheter te sig 

likartade - som två identiskt motsvarande alternativ. Dock finns en rad indikationer på att så 

inte är fallet. Bland annat har Medborgarskolan de senaste åren då och då fått en del 

uppmärksamhet i media. Senast var det i början av hösten 2013, då en kurs riktad till 

”hipsters” i Stockholm blev mycket omtalad, exempelvis i Dagens Nyheter: 

”Medborgarskolan har varit ute och sniffat på samhällsklimatet. Det luktar hipster, så nu finns ett kurspaket 

med korvstoppning, måleri, musik och permakultur färdigt att haka på för den som identifierar sig med 
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stereotypen.” 

 

(Hipsterkurs för hipsters) 

Mitt intryck är att ABF inte syns i media på samma sätt och att ett liknande PR-mässigt drag 

från dem är svårt att föreställa sig. Ytterligare en indikation på att studieförbunden vilar på 

skilda ideologier ger texterna på studieförbundens hemsidor, där de själva beskriver sina 

verksamheter. I ABF:s texter lyser ett världssamvete igenom - synen på folkbildning som ett 

verktyg för att kollektivt skapa en bättre, mer rättvis värld. I Medborgarskolans texter är det 

däremot kursdeltagaren själv som står i centrum. I dem framställs individens möjlighet till 

självförverkligande som folkbildningens främsta syfte.  

 

Färgerna på studieförbundens logotyper ger en antydan om var förbunden står ideologiskt. 

ABF:s är röd, Medborgarskolans är blå. En mer uttalad koppling till socialdemokratisk 

respektive borgerlig ideologi är dock svår att finna. På varken ABF:s eller Medborgarskolans 

hemsida finns något om detta uttryckt i klartext, utöver att ABF skriver att de är partipolitiskt 

obundna, men med värderingar som sammanfaller med arbetarrörelsen (Om ABF). Frågan är 

vad det idag innebär i praktiken. Överlag upplever jag det luddigt och oklart vilka kopplingar 

studieförbunden i själva verket har till politiska ideologier och hur stort inflytande dessa 

ideologier har på verksamheterna. Dessa diffusa förhållanden blir särskilt påtagliga vid en 

jämförelse med ett tredje studieförbund, Folkuniversitetet. Folkuniversitetet kallar sig för 

”det fristående studieförbundet” och förklarar sig på sin hemsida partipolitiskt obundet. 

Betyder detta att ett studieförbund som Medborgarskolan, som ingenstans nämner detta, är 

icke-fristående och partipolitiskt bundet? 

 

Detta är något jag funderat över under de fem år jag själv arbetat inom Medborgarskolans 

serviceavdelning.  

1.2 	  Syfte	  och	  frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att analysera på vilket sätt politiska ideologier kommer till 

uttryck i texter producerade av ABF och Medborgarskolan, som riktar sig externt och 

beskriver verksamheterna och vad de erbjuder. Min förhoppning är att kasta ljus på vad jag i 

dagsläget uppfattar som diffusa kopplingar mellan studieförbunden och politiska ideologier. I 

ett större perspektiv hoppas jag att resultatet ska kunna säga något om samhället vi lever i – 

vilka strömningar i samtiden som gör att studieförbunden uttrycker sig som de gör.  
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Jag har i min analys utgått från följande två frågeställningar: 

 

o Vilka bakomliggande ideologier går att urskilja i ABF:s respektive 

Medborgarskolans texter som riktar sig externt och beskriver verksamheterna och 

vad de erbjuder?  

o Hur kommer dessa ideologier till uttryck språkligt? 

 

2.	  Bakgrund	  
I följande avsnitt förklarar jag inledningsvis vad begreppet folkbildning innebär, samt ger en 

kort historik till ABF och Medborgarskolan. Denna bakgrund är relevant för att kunna förstå 

de kopplingar jag i resultat- och diskussionsdelarna gör till olika diskurser.  

	  

2.1	  Folkbildning	  

Folkbildningsrådet, som på uppgift av staten fördelar och följer upp statsbidrag till 

studieförbunden, definierar på sin hemsida folkbildning på följande sätt: 
 

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Den är ’fri och frivillig’ i bemärkelsen att människor 

själva väljer om och när de vill delta. 

 

(Folkbildningsrådet – Om folkbildning) 

 

I boken Folkbildningens idéhistoria skriver idéhistorikern och folkbildaren Bernt Gustavsson 

om hur det som idag kallas för folkbildning uppstod. Tanken om människans bildning har 

rötter ända tillbaka till 1700-talet och tänkare som Rousseau, Kant, Humboldt och Hegel, 

skriver Gustavsson. Han definierar bildning i denna ursprungliga mening som ”(…) mötet 

mellan individens egna erfarenheter och de kollektiva erfarenheter som mänskligheten gjort” 

(Gustavsson, 1992:20). Bildningsverksamhet är i själva verket något som pågår konstant. Så 

fort människor träffas och har ett utbyte med varandra – hemma, på arbetsplatser, på gator 

och torg, caféer och pubar. Sådan bildning kallas dock informell bildning, då den saknar 

institutionell form.  I många länder finns det traditioner av något mer institutionsartade 

mötesplatser för fritt kunskapsutbyte i form av öl-, tidnings- och tehus. Dessa platser är ofta 
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traditionellt djupt förankrade i ett lands kultur och historia. I Sverige hade arbetarklassen en 

viktig roll för att i 1900-talets början skapa liknande institutioner för fritt erfarenhets- och 

kunskapsutbyte – folkhögskolor, folkbibliotek och studiecirklar. Från början var folkbildning 

endast förbehållen bönder, men genom hård kamp fick även arbetarna tillträde till skolformen 

i början av 1900-talet (Gustavsson, 1992:22).  

 

De senaste decennierna har det pågått en debatt om vad folkbildning egentligen är och vilken 

roll den bör spela idag. Gustavsson pekar ut tre huvudriktningar i debatten. Dels de som 

menar att folkbildningstraditionen för länge sedan är avslutad – ”överskriden av teknisk och 

ekonomisk utveckling” och att det enda vi kan tala om är utbildning eller vuxenutbildning. 

Dels de nostalgiker som ser på en förfluten tids folkbildning som en guldålder, vilken “vår 

fattiga nutid aldrig kan uppnå, bara söka efterlikna och återskapa” (Gustavsson, 1992:15). 

Gustavsson ställer sig mitt emellan dessa åskådningar då han menar att man måste ta hänsyn 

till traditioner som kan ge inspiration och vägledning, men att man också bör vara öppen för 

att analysera dem kritiskt och gallra ut det som är ”dött eller förkastligt”.  

 

Eftersom studieförbundens verksamhet i hög utsträckning finansieras av statsbidrag, blir 

statens definition av vad folkbildning ska vara en betydande riktlinje. På regeringens hemsida 

fastslås vilka syften statens stöd till folkbildningen idag har (Mål och budget: Folkbildning). 

Det ska: 

 

o Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 

o Bidra till och göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutveckling. 

o Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället. 

o Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

 

2.2	  ABF 

ABF växte fram ur det sena 1900-talets och tidiga 1900-talets folkrörelser och grundades 

1912 på initiativ av socialdemokraten och folkbildaren Rickard Sandler. Grundarna är 

Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen.	  	  
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Enligt rapporten Statsbidrag studieförbund 2013 från Folkbildningsrådet hade ABF 28 

procent av andelen kursdeltagare i hela landet år 2013. År 2011 hade ABF 206 000 unika 

deltagare i studiecirklar och kurser. 

 

ABF drivs centralt av en förbundsexpedition där förbundsstyrelsen är högsta beslutande 

organ. Studieförbundet består idag av 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med 

samarbetsavtal. Till medlemsorganisationerna hör bland annat Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet, Sveriges Kommunistiska parti, Iranska Riksförbundet, Astma- och 

Allergiförbundet, PRO, Riksbyggen, RFSL och Kooperativa förbundet. För att bli 

medlemsorganisation till ABF krävs att medlemsantalet är minst 3000, att verksamheten 

finns i minst hälften av landstingsområdena samt att organisationen delar ABF:s värderingar 

och ideologiska grund. 

 

Under fliken Om ABF på hemsidan står det att studieförbundet är partipolitiskt obundet, men 

att dess värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. 

	  

2.3	  Medborgarskolan 

Medborgarskolan grundades 1940 på Gimo Herrgård i Uppland, som då ägdes av dåvarande 

Högerpartiet. Initiativtagarna var högerpartisterna Henry Jarild och Folke Kyling, som blev 

rektor respektive ordförande i studieförbundet (Om Medborgarskolan). 

 

År 2013 hade Medborgarskolan 9 procent av andelen kursdeltagare i hela landet. År 2011 

hade de 70 000 unika deltagare i studiecirklar och kurser, enligt Statsbidrag studieförbund 

2013. 
 

Medborgarskolans högsta beslutande organ är förbundsstämman som består av 

förbundsstyrelsens ledamöter, ombud utsedda av föreningarna och ombud utsedda av centralt 

anslutna medlemsorganisationer (Om Medborgarskolan). 

 

Ingenstans på Medborgarskolans hemsida anges var studieförbundet står ideologiskt eller 

huruvida det är politiskt bundet. Däremot står det under fliken Om Medborgarskolan vilka 

som är Medborgarskolans medlemsorganisationer: Moderata Samlingspartiet, Fria Moderata 

Studentförbundet, Moderata ungdomsförbundet, Aktiv Ungdom, Förbundet Aktiva Seniorer 
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och Rojalistiska föreningen. Några medlemskriterier står inte utskrivna. 

 

3.	  Teori	  och	  tidigare	  forskning 
I följande avsnitt presenterar jag de teoriramar och teoretiska begrepp som jag utgått från i 

min analys, samt tidigare forskning inom området.  

 

3.1	  Teori 

Min undersökning utgår såväl teoretiskt som metodologiskt främst från Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys (1995a, 1995b). Jag presenterar här en allmän definition av begreppet 

diskurs, för att sedan mer ingående beskriva de teoretiska ramarna för Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Därefter följer en redogörelse för de för min undersökning relevanta 

begreppen interdiskursivitet och intertextualitet, ideologi samt Hallidays textanalysmodell 

Systemisk-funktionella lingvistik (SFL).  

 

3.1.1	  Diskurs	  

Vad är en diskurs? Hur fungerar diskurser och hur genomför man en analys av dem? Detta 

råder en diskussion om, och definitionerna är många. Winther Jørgensen & Phillips definierar 

i boken Diskursanalys som teori och metod inledningsvis en diskurs som “ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (2000:7).  Per Ledin förklarar i 

teorisavsnittet till sin avhandling Arbetarnes är denna tidning (1995) begreppet diskurs på 

följande sätt: 
 

“Som jag ser det utmärks en diskurs av ett speciellt intresse- eller erfarenhetsområde, 

som är knutet till en social institution och därmed beroende av vissa sociala positioner etc. 

En diskurs inrymmer kort sagt ett visst grundläggande perspektiv.”  

 

(Ledin, 1995:45) 

 

Winther Jørgensen & Phillips presenterar tre olika angreppssätt till diskursanalys: 

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Gemensamt för dessa tre perspektiv 

på diskursanalys är att de alla utgår från uppfattningen att “våra sätt att tala på inte neutralt 

avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i 
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skapandet och förändringen av dem” (2000:7). Detta gör att diskursanalys är en lämplig teori 

att utgå ifrån om man som jag vill undersöka kommunikationsprocesser i organisationer och 

institutioner i förhållande till utvecklingstendenser i samhället i stort.  

 

3.1.2	  Faircloughs	  kritiska	  diskursanalys	  

Norman Faircloughs (1995a, 1995b) kritiska diskursanalys utgörs av ”en uppsättning 

filosofiska premisser, teoretiska metoder, metodologiska riktlinjer och specifika tekniker för 

språkanalys” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:66). Den ska inte förväxlas med den 

bredare riktningen av kritisk diskursanalys (Fairclough & Wodak, 1997) som består av fler 

olika riktningar och som bara på vissa punkter liknar Faircloughs kritiska diskursanalys.  

 

 Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys bidrar diskurs till att konstruera: 

 

o Sociala identiteter 

o Sociala relationer 

o Kunskaps- och betydelsesystem 

 

När man analyserar diskurs ska man enligt Fairclough fokusera på två dimensioner: 

 

o Den kommunikativa händelsen - Ett fall av språkbruk – tidningsartikel, film, intervju, 

politiskt tal. 

o Diskursordningen - Summan av de diskurstyper som används inom en social 

institution eller en social domän. En diskursordning består av diskurser och genrer. 

 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:73) 

 	  

En viktig aspekt av Faircloughs perspektiv på diskursanalys är synen på en diskurs som 

stående i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner (2000:71). En text är en del 

av en diskursiv praktik – den produceras och konsumeras inom ramarna för en specifik 

diskursiv praktik. Men texten är inte oberoende av den omgivande sociala praktiken. Den 

sociala praktiken påverkar diskursordningen i den diskursiva praktiken och diskursordningen 

i den diskursiva praktiken påverkar i sin tur den omgivande sociala praktiken. En diskurs är 

enligt Faircloughs teori således inte bara konstituerad, utan även konstituerande. 
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Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:73). 

 

Faircloughs kritiska diskursanalys vilar på en tredimensionell modell som kan användas för 

konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse. De tre dimensionerna utgörs av: 

 

1) Text. Textens egenskaper. Koncentrerar sig på de formella drag hos texten som konstruerar 

diskurser och genrer lingvistiskt.  

2) Diskursiv praktik. De produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med 

texten. Koncentrerar sig på hur textförfattare bygger på redan existerande diskurser och 

genrer för att skapa en text, och på hur textmottagare också använder rådande diskurser och 

genrer i konsumtion och tolkning av texten. 

3) Social praktik. Den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av. 

Har både diskursiva och icke-diskursiva element.  

 

3.1.3	  Intertextualitet	  och	  interdiskursivitet 

Två begrepp inom Faircloughs kritiska diskursanalys som är särskilt relevanta för min 

undersökning är intertextualitet och interdiskursivitet. 

 



	  	  

9 
	  

Dessa begrepp hör i en vidare bemärkelse till den mångfacetterade teorin dialogism. Mona 

Blåsjö skriver om dialogism i teoriavsnittet till sin avhandling Studenters skrivande i två 

kunskapsbyggande miljöer (Stockholms universitet, 2004) att dess kärna är ”tanken att allt 

meningsskapande förhåller sig till olika faktorer – andra yttranden, grupper, normer (…)” 

(2004:36). När man talar om dialogicitet är en viktig aspekt tanken att varje språkigt yttrande 

bygger på ett annat - ”any utterance is a link in a very complexly organized chain of other 

utterances” (Bachtin, 1986:69). Som skribent kan man med andra ord aldrig börja om från 

början, utan det man skriver är oundvikligen en del av en oändlig kedja av tidigare språkliga 

yttranden.  

 

När en text produceras inom en diskursiv praktik måste skribenten dels via en traditionsaxel 

ta hänsyn dels till rådande normer och kunskaper i samhället, dels via en interaktionsaxel till 

den aktuelle mottagaren. Detta brukar kallas dubbel dialogicitet eller dubbel dialog (Blåsjö, 

2005:37). Genom sitt yttrande bidrar skribenten till traditionsaxelns fortsättning, genom att 

fortsätta upprätthålla rådande normer.  

 

Det Fairclough kallar intertextualitet handlar om interaktionsaxeln – inslag av andra texter i 

den aktuella texten. Winther Jørgensen & Phillips skriver att en text kan vara en del av en 

längre intertextuell kedja, som utgörs av en serie texttyper som binds samman genom att 

varje text använder element från en eller flera andra texter (2000:77). En mer markant form 

av intertextualitet kallas manifest intertextualitet (manifest dialogicitet enligt Blåsjö) vilket är 

beteckningen på när en text mer explicit bygger på andra texter – exempelvis genom att 

referera till dem eller infoga hela citat eller referat.   

 

Det Fairclough kallar interdiskursivitet handlar om traditionsaxeln – vilket inflytande andra 

genrer och diskurser har på den aktuella texten. Inom en diskursordning kan olika diskurser 

artikuleras, på samma sätt som olika diskursordningar kan låna från varandra. Gränserna 

mellan och inom diskursordningar är hela tiden i rörelse. När diskurstyper blandas på nya sätt 

och omstöps i en ny interdiskursiv ”mix” kan det tolkas som ett tecken på diskursiv 

förändring och därmed också som en mer övergripande ändring av riktning i samhället i stort 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:77). Om ingen ny blandning av diskurser sker kan det 

däremot tolkas som en drivkraft i upprätthållandet av den dominerande diskursordningen och 

därmed den härskande sociala ordningen, skriver Jørgensen & Phillips (2000:77). Genom att 

analysera relationerna mellan olika diskurser i en diskursordning och relationerna mellan 
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olika diskursordningar kan man alltså undersöka diskursiv reproduktion och förändring.  

 

3.1.4	  Ideologi	  

En annan för min undersökning relevant teoriram är begreppet ideologi. Berglez skriver i 

Ekström och Larsson (2010) att ideologibegreppet kan sägas vara den kritiska 

diskursanalysens teoretiska fundament (2012:267). På samma sida återges Zizeks (1999) 

definition av begreppet:  

 

o Ideologi är en samling idéer som tillsammans konstituerar en tro eller övertygelse om 

någonting. 

o Ideologi har en materiell karaktär i form av konkreta institutioner. 

o Ideologi produceras i relationen mellan människor (på arbetsplatsen, i den privata 

sfären etc.) genom ritualer och praktiker. 

 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips ser Fairclough på ideologier som 

betydelsekonstruktioner som bidrar till produktion, reproduktion och transformation av 

dominansrelationer (2000:79). Utifrån denna definition menar Fairclough att diskurser kan 

vara ideologiska i olika hög utsträckning och att en diskurs är ideologisk om den bidrar till att 

upprätthålla eller transformera maktrelationer.  

 

3.1.5	  Systemisk-‐funktionell	  lingvistik	  och	  den	  ideationella	  metafunktionen 

Kritisk diskursanalys bygger på flera sätt på Hallidays funktionella grammatik, t ex Halliday 

(1978) och Halliday & Hasan (1989, 1985).  Ledin skriver om hur SFL teoretiskt 

sammansmälter med Faircloughs diskursanalys: 
 

“Metafunktionerna och den konstruktivistiska synen på texter spelar en viktig roll i den kritiska 

textanalysen, särskilt i Faircloughs verk. En text både speglar och skapar en social struktur. Texter 

(åter)skapar och (om)formar världsbilder och trossystem (den ideationella metafunktionen), sociala 

positioner och relationer (den interpersonella metafunktionen) och lineariseringen och viktningen av 

innehållet (den textuella metafunktionen).” 

 

(Ledin, 1995:40) 
 

I Hallidays modell ligger fokus på språkets betydelse och hur betydelsen påverkar kontexten 

som omger varje text. Inom SFL ser man alltså inte på språket som ett system, utan som ett 
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verktyg som inrymmer möjligheter att skapa olika betydelser.  

 

 

 
Figur 2. Hallidays modell över skikten och metafunktionerna (Holmberg, Karlsson & Nord, 

2011:10).  

 

Inom SFL räknar man med att språket har tre övergripande funktioner, som realiseras i tre 

språkliga metafunktioner.  

 

1) Ideationell metafunktion. Varje gång vi yttrar oss säger vi någonting om vår erfarenhet 

av världen.  

2) Interpersonell metafunktion. Vi deltar genom språket i olika sociala aktiviteter - språket 

reglerar vår relation till den vi kommunicerar med.  

3) Textuell metafunktion. Vi organiserar den information som vi ger. 

 

Den ideationella metafunktionen är av särskilt intresse för min undersökning, varför jag 

väljer att fokusera min SFL-analys på den, eftersom det (åter)skapar om (om)formar 

världsbilder och trossystem, vår syn på världen, vilket gör att jag här tror mig kunna finna 

uttryck för de ideologier jag i min frågeställning eftersöker. Inom den ideationella analys är 

olika processtyper viktiga. Anna-Malin Karlsson skriver i kapitlet Texters ideationella 
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grammatik i Holmberg, Karlsson & Nord (2011:26):  

 
”Processerna är alltså centrala i textens konstruktion av världen. Genom valet av process väjs också 

vinkel och perspektiv. Materiella processer förändrar något i den yttre världen och konstruerar därmed en 

högre grad av dynamik än exempelvis relationella processer.” 
 

Processerna är en del av transitivitetssystemet, som är det system i den ideationella 

grammatiken som vanligtvis används för textanalys. Transitivitetssystemet beskriver 

processer och hur dessa kopplas till olika deltagare. Transitiviteten binder ihop deltagare med 

hjälp av processer och gör det med utgångspunkt i en deltagare med riktning mot en annan 

(Karlsson, 2011:22, I: Holmberg, Karlsson & Nord). Figur 3 nedan visar vilka processtyper 

som finns och vad deltagarna i dessa kallas i sin transitiva funktion.   

 

Processtyp	   Exempel	   Transitiv	  funktion	   	  

Materiell	   Skeenden	  som	  dynamiska,	  yttre	  

förändringar	  med	  en	  tydlig,	  

vanligen	  fysisk	  riktning	  

Aktör	  +	  mål	  

Mental	   Inre	  upplevelser	  (tankar,	  

känslor)	  

Upplevare	  +	  fenomen	  

Verbal	   Sådant	  som	  uttalas	  (yttranden)	   Talare	  +	  utsaga	  

Relationell	   	   Ger	  uttryck	  för	  tillstånd	  och	  

relationer,	  med	  mer	  abstrakta	  

eller	  diffusa	  riktningar.	  

Bärare	  +	  attribut	  

utpekad	  +	  värde	  

Figur 3. Transitivitetssystemet (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011:23). 

 

3.2	  Tidigare	  forskning	  

En för min undersökning intressant uppsats är Sofia Åsbergs kandidatuppsats Att bilda till 

frihet – En studie av folkbildningens ideologiska påverkan och utveckling 1990-2012 

(Södertörns högskola, 2012). Utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys analyserar Åsberg 

marknadens påverkan på folkbildningen – hur samhällets överordnande maktstrukturer och 

förändringar däri påverkat folkbildningen. Åsbergs slutsats är att det går att se att den 

diskursiva utvecklingen i nyliberal och marknadsekonomisk riktning, som sedan 1990-talet 

skett i grund- och gymnasieskolorna, också ”spiller över” på folkhögskolorna. Vi lever i ett 

mer individualistiskt och konkurrensmässigt samhälle nu än för 20-30 år sedan, vilket 
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avspeglar sig såväl i den kommunala skolan som på folkhögskolor. Denna diskursiva 

förändring, menar Åsberg, för med sig att för folkbildningen viktiga begrepp som 

medborgare, demokrati, delaktighet och frihet ges nya konnotationer i sin nya diskursiva 

kontext – eller helt neutraliseras, glöms bort eller används slentrianmässigt (2012:35). Åsberg 

menar att folkbildningens ursprungliga ideal om frihet och demokrati hotas i ett samhälle där 

utbildning idag är någon som måste motsvara marknadens krav på tydliga mål och resultat.  

 

Relevant för min undersökning är också Andreas Nords artikel Svårförklarlig likhet? Om 

kontextförståelse och journalistiska drag i reklamtexter i tidskriften Text, kontext & betydelse 

(2013), då den handlar om hur texter alltid står i relation till andra texter. I artikeln analyserar 

och diskuterar han hur annonstexter lånar drag från journalistikens reportage. 

	  

	  

4.	  Material	  
Materialet till denna uppsats utgörs av fyra olika texter som producerats inom ABF:s 

respektive Medborgarskolans institutionella ramar. Som jämförelsematerial har jag även 

två motsvarande texter från Folkuniversitetet. Jag kommer att mer ingående beskriva 

varje text längre in i denna material-del. Texterna presenteras i figur 4 nedan. 

 

Text	   Antal	  

textstycken	  

Antal	  ord	   Senast	  ändrad	   Källa	  

”Verksamhetsidé	  för	  ABF”	  

(ABF)	  

3	   270	  

	  

30	  oktober	  

2013	  

ABF:s	  hemsida	  

”Programförklaring”	  

(Medborgarskolan)	  

4	   218	   3	  januari	  2011	   Medborgarskolans	  

hemsida	  

Kursannons	  för	  körsång	  

(ABF)	  

1	   47	   Ej	  längre	  

tillgänglig	  

ABF:s	  hemsida	  

Kursannons	  för	  körsång	  

(Medborgarskolan)	  

1	   52	   Ej	  längre	  

tillgänglig	  

Medborgarskolans	  

hemsida	  

Figur 4. Materialomfång. 

 

Min tanke med att titta på olika typer av texter producerade inom studieförbunden ABF 
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och Medborgarskolan är att försöka få en så övergripande bild av hur ideologier 

framträder och verkar inom studieförbundens verksamheter. 

	  

4.1	  Idéprogram	  och	  programförklaring	  

	  

4.1.1	  ABF:s	  idéprogram 

Bild 1. Idéprogram för ABF. 

 

ABF: s idéprogram ligger under fliken Om ABF på studieförbundets hemsida. Texten 

fungerar som en inledningstext, under vilken det finns en mängd underrubriker som är 

länkade till sidor med fördjupande texter.  Den består av en rubrik, en ingress samt två 

stycken brödtext. Texten illusteraras av en bild på en ung kvinna som sitter i ett bibliotek och 

läser. Om man klickar sig vidare genom underrubrikerna kan man läsa mer ingående om 

ABF:s demokratisyn, människosyn och bildningssyn samt ABF som en ”utvecklingsresurs”. 

Man kan även läsa om ABF:s olika utmaningar under länkarna ”Motverka klassamhället”, 

”Utveckla demokratin”, ”Allas lika rätt att vara olika”, “Stärka folkrörelserna”, ”Utveckla 

den ideella sektorn”, ”Kultur för alla”, “Livslångt lärande” samt ” God hälsa och ett 

utvecklande arbetsliv.” ABF:s idéprogram går även att från hemsidan ladda ner i sin helhet 
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som PDF- fil. Texten uppdaterades senast den 30 oktober 2013.  

 

4.1.2	  	  Medborgarskolans	  programförklaring

Bild 2. Medborgarskolans programförklaring.  

 

Medborgarskolans programförklaring ligger under länken Om Medborgarskolan och vidare 

under länken Verksamhetsidé. Enligt min tolkning fungerar texten Programförklaring som en 

mer sammanfattande och kärnfull version av den överordnade texten Verksamhetsidé, som är 

en betydligt längre text med fler underrubriker. Det finns inga länkar, bilder eller möjligheter 

att ladda ner texten som PDF. Texten uppdaterades senast 3 januari 2011. Detta till skillnad 

från den längre verksamhetsidé-texten som uppdaterades senast 17 april 2013. Jag anser att 

Medborgarskolans programförklaring är jämförbar med ABF:s idéprogramtext, då de båda är 

ungefär lika långa och sammanfattande till sin karaktär. ABF-texten i egenskap av 

introduktionstext till en rad underrubriken, Medborgarskolan-texten i egenskap av kortare 

sammanfattning av den överordnade och betydligt längre texten Verksamhetsidé (690 ord).  

 

4.3	  Kursannonser	  	  

De två kursannonser som är en del av mitt material är hämtade från ABF:s respektive 



	  	  

16 
	  

Medborgarskolans hemsidor. Jag hittade dem genom att söka på körsång i Stockholm. Då 

utbudet av kursannonser ständigt varierar och byts ut efter terminer så är just dessa annonser 

inte längre tillgängliga på hemsidorna. De återfinns dock i sin helhet som bilagor längst bak i 

denna uppsats.   

	  

4.4	  Jämförelsematerial	  	  

Som jämförelsematerial, utöver materialet jag presenterat ovan, har jag haft två texter från 

Folkuniversitetet. Dels texten Om Folkuniversitetet på Folkuniversitetets hemsida. Dels en 

kursannons för körsång – också den från Folkuniversitetets hemsida (Kursannons körsång 

Folkuniversitetet). Dessa texter anser jag motsvara texterna i mitt huvudmaterial.	  

	  

	  

5.	  Metod	  
De metoder jag använt för att göra min analys är Faircloughs kritiska diskursanalys samt en 

ideationell SFL-analys. I följande avsnitt redovisar jag på vilket sätt jag använt dessa 

analysmetoder för att besvara mina frågeställningar och hur jag tillämpat metoderna på mitt 

material.  

	  

5.1	  Kritisk	  diskursanalys	  som	  metod	  	  

För att besvara min frågeställning om vilka bakomliggande ideologier som går att urskilja i 

texterna som utgör mitt material, samt hur ideologierna kommer till uttryck språkligt, har jag 

gjort en kritisk diskursanalys baserad på Faircloughs tredimensionella modell (se avsnitt 

3.1.2).  

 

När man gör en kritisk diskursanalys utefter Faircloughs tredimensionella modell rör man sig 

på tre olika nivåer: textnivån, den diskursiva praktikens nivå samt den sociala praktikens 

nivå. I vilken ordning de olika nivåerna undersöks är godtyckligt. Jag har i min analys 

inledningsvis undersökt den diskursiva praktikens nivå för att ta reda på vilka olika diskurser 

som finns där och på vilket sätt de samspelar med varandra. Här är även begreppet 

interdiskursivitet (se 3.1.3) betydande, då jag intresserat mig för om det går att göra 

kopplingar till andra texter. Bygger texterna jag har analyserat på andra texter? Hur blandas 
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och samspelar olika diskurser i det som Winther Jørgensen & Phillips kallar ”interdiskursiv 

mix” – hur olika diskurser artikuleras inom en texts diskursordning och hur gränsen skiftar 

mellan en diskursordning och andra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:77). 

 

För att undersöka textnivån har jag gjort en ideationell analys, som beskrivs teoretiskt i 

avsnitt 3.1.5. Under punkt 5.2 nedan redogör jag för hur jag metodologiskt gått till väga i min 

ideationella analys. 

 

Den sociala praktikens nivå kommer jag åt i den på resultatdelen följande diskussionsdelen, 

där jag gör kopplingar till det samhälle som omger de diskursiva praktiker inom vilka 

texterna producerats.  

 

5.2	  Ideationell	  analys	  som	  metod 

För att därefter besvara min andra frågeställning om på vilket sätt eventuella bakomliggande 

ideologier gestaltas rent språkligt har jag gjort en textanalys, baserad på Hallidays Systemisk-

funktionella lingvistik. Jag har fokuserat på den ideationella metafunktionen, där jag tittat på 

processtyper och vilka förstadeltagarna i dessa processtyper är och hur de agerar och 

samverkar. Karlsson skriver att en grundläggande tanke i transitivitetssystemet är att 

förstadeltagaren är mer central i processen än andredeltagaren. Att studera förstadeltagare 

kan därför vara ett sätt att studera vilka deltagare som en text huvudsakligen handlar om och 

konstruerar som mest centrala (Karlsson, Anna-Malin, I: Holmberg 2011:27). Min 

förhoppning är att kunna koppla resultatet av processtyper och förstadeltagare till ideologier 

och deras språk, för att så vis ytterligare underbygga resultaten från den kritiska 

diskursanalysen. 

	   	  

6.	  Resultat 

I detta avsnitt redogör jag för mina analysresultat. Inledningsvis presenterar jag diskurs- och 

textanalysen av ABF:s idéprogram och Medborgarskolans programförklaring. Därefter 

presenterar jag samma analys av en kursannons från respektive studieförbund. Avslutningsvis 

presenterar jag även resultaten från en diskurs- och textanalys av två motsvarande texter från 

ett tredje studieförbund – Folkuniversitet. Detta med förhoppning om att ABF:s och 
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Medborgarskolans ideologiska kopplingar ska framträda ännu klarare, då de ställs i kontrast 

mot ett studieförbund som säger sig vara helt fristående. 

6.1	  Verksamhetsidé/programförklaring 

I följande jämförande analys av ABF:s idéprogram och Medborgarskolans programförklaring 

har jag letat efter diskursiva element som kan kopplas till politiska ideologiers diskurser. 

Genom kritisk diskursanalys har jag kunnat urskilja vilka olika diskurser som artikuleras i 

texternas diskursiva praktik. Genom ideationell textanalys har jag även tittat närmare på 

själva texterna och identifierat språkliga strukturer, som även de kan härledas till ideologier.   

 

6.1.1	  Kritisk	  diskursanalys  

 

ABF:s	  idéprogram	  

Eftersom jag i ABF:s idéprogram anar spår av en socialdemokratisk diskurs, gör jag en 

jämförelse med socialdemokraternas partiprogram för år 2013, Ett program för förändring – 

Socialdemokraternas idéprogram. Här finns klara likheter. I båda texterna uttrycks tron på att 

en annan värld är möjlig, tron på människans kraft att förändra samt viljan att motarbeta 

maktskillnader och ojämställdhet i samhället. I båda texternas formuleras också ”utmaningar” 

– utpräglade mål för vad ABF respektive Socialdemokraterna vill sträva mot. I båda fallen 

handlar det, i grova drag, om ett rättvisare samhälle och en rättvisare värld. Likheterna 

mellan exempel 1 och 2 nedan visar på att båda texterna ger uttryck för samma 

socialdemokratiska diskurs: 

(1) 
Grundtesen för ABFs idéprogram är: Gör en annan värld möjlig! Vi vet att folkbildning är en 

så stark kraft att den kan förändra världen, såväl den lilla som den stora. (…) Vi är 

övertygade om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig. 

 

(Idéprogram för ABF) 
 

(2)  
Också i vår tid kan man höra att förändringar inte är möjliga, att vi måste anpassa oss till vad 

som bestäms av krafter, som vi inte kan påverka. Socialdemokratins svar är detsamma som 

det alltid varit: Genom demokratin kan vi tillsammans förändra och förbättra samhället. 

 

(Ett program för förändring – Socialdemokraternas idéprogram) 
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Både exempel 1 och exempel 2 visar på en stark tro på möjligheten att genom folkbildning 

och/eller demokrati skapa ett bättre samhälle, en bättre värld. Detta blir ännu tydligare vid en 

jämförelse av exempel 3 och 4, som tydliggör hur såväl Socialdemokraterna som ABF 

pläderar för krossandet av maktstrukturer och kampen mot förtryck - i det stora och det lilla. 

  

(3) 
Vi vill verka för ett samhälle och en värld där människovärdet går före marknadsvärdet. Vår vision är ett 

samhälle och en värld befriad från alla former av förtryck och orättvisor och som bejakar alla människors 

lika rätt att vara olika. Vårt grundläggande uppdrag handlar om alla människors frigörelse – både 

individuellt och kollektivt.  

 

(Idéprogram för ABF) 

 

(4) 
Socialdemokratin vill se ett samhälle utan över- och underordning, och bekämpar därför alla former av 

maktskillnader som minskar den enskilde individens frihet. Denna kamp utgår från övertygelsen om att 

principen om alla människors lika värde inte kan förverkligas i ett samhälle där vissa är underordnade 

andra. 

 

(Ett program för förändring – Socialdemokraternas idéprogram) 

Att en av de utmaningar ABF uttrycker längre ner i sitt idéprogram är att ”motverka 

klassamhället” bekräftar ännu mer att ABF:s text är starkt präglad av en 

socialdemokratisk diskurs. Det är inte exakt samma formuleringar men 

andemeningen och den politiskt agiterande tonen påminner starkt om varandra.   

 

Att ABF:s text utöver den socialdemokratiska diskursen också bär tydliga spår av 

en folkbildningsdiskurs blir tydligt vid en jämförelse med statens riktlinjer för 

folkbildningsverksamhet (Mål och budget: Folkbildning). Som vi kan se nedan 

finns klara likheter mellan exempel 5 och 6 och exempel 7 och 8. 

(5) 
Vårt mål är att förstärka och fördjupa demokratin på samhällslivets alla områden. 

 

(Idéprogram för ABF) 
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(6) 
Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 

 

(Mål och budget: Folkbildning) 
 

(7) 
Folkbildning är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och 

kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet. 

 

(Idéprogram för ABF) 
 

(8) 
Bidra till och göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutveckling. 

 

(Mål och budget: Folkbildning) 

Att avgöra vilken av texterna som bygger på varandra är inte helt okomplicerat. 

Eftersom ABF måste leva upp till de riktlinjer staten satt upp, kan man förmoda att 

de utgått från dessa riktlinjer de utformat sitt idéprogram. Å andra sidan har ABF 

funnits så pass länge att man kan anta att studieförbundet varit med och konstituerat 

vad folkbildning ska vara. 

Medborgarskolans	  programförklaring 

Den kanske mest framträdande diskursen i Medborgarskolans programförklaring är 

en humanistisk diskurs – texten genomsyras av en tro på människans inneboende 

förmåga till självförverkligande. I Medborgarskolans programförklaring är det 

också tydligt att det är människan, individen, som står i centrum. Exempel 1 och 2 

visar på delar av Medborgarskolans programförklaring där människan framhävs. 

(1) 
Medborgarskolan har en humanistisk värdegrund. Grundtanken är att varje människa har ett okränkbart 

värde och är fri att utforma sitt liv som hon själv vill i sin strävan efter självförverkligande. 

 

(Programförklaring Medborgarskolan) 
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(2) 
Hos oss är det människan som står i centrum, inte ämnet.  

 

(Programförklaring Medborgarskolan) 

Här finns tydliga likheter med Moderaternas partiprogram för 2013. Den allra första punkten 

i Moderaternas partiprogram för 2013 lyder nämligen ”Med människan som utgångspunkt”.  

(3) 
1. Med människan som utgångspunkt 

Människan är utgångspunkten för nya Moderaternas politik. Våra värderingar kommer ur vår 

människosyn. Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga 

komma till sin rätt.  

	  

(Moderaternas idéprogram – Ansvar för hela Sverige) 

Dock finns i Medborgarskolans programförklaring även sådant som tyder på att den 

härstammar från samma folkbildningsdiskurs som ABF. I exempel 4 uttrycker 

Medborgarskolan en strävan mot liknande värden som formuleras i ABF:s idéprogram: 

(4) 
Medborgarskolans huvudperspektiv är att se lärandet som en livsinvestering för demokrati, aktivt 

deltagande, rättigheter, jämställdhet och en bra miljö. 

 

(Programförklaring Medborgarskolan)  

Detta strävande tar dock inte alls lika stor plats som i ABF-texten. Det förekommer dessutom 

i textens näst sista mening. Det är tydligt att kunskap inom Medborgarskolan-diskursen 

betraktas som ett medel för den enskilde individens självförverkligande, snarare än som 

verktyg i kampen mot orättvisor och förtryck i samhället. Att ABF och Medborgarskolan 

trots allt grundar sig i samma folkbildningsdiskurs blir tydligare om man ser till den sociala 

praktikens nivå snarare än den diskursiva praktikens. Studieförbunden har i egenskap av 

folkbildningsinstitutioner liknande uppdrag och följer samma statliga mål och riktlinjer (Mål 

och budget: Folkbildning).  

 

En annan mycket framträdande diskurs i Medborgarskolans programförklaring är en positiv 
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säljdiskurs. Uttryck kopplade till en sådan säljdiskurs har markerats med understreck i 

exempel 5: 

(5) 
Vi erbjuder den miljö där intresse blir kunskap. Kunskap har ett egenvärde eftersom den får oss att växa 

som människor. Kunskapens värde ökar i takt med att den sprids till, används av och delas av allt fler. 

 

(Programförklaring Medborgarskolan) 

Att Medborgarskolan erbjuder något - likt ett företag som erbjuder en vara – kan tillsammans 

med synen på att kunskap har ett värde som ökar och lärandet som en investering (se 

exempel 4) tolkas som uttryck för en slags positiv säljdiskurs, som överhuvudtaget inte 

existerar i ABF:s idéprogram. Varför jag kallar det positiv säljdiskurs är för att det 

genomgående i texten finns en pepp-anda, med en grundhållning som i programförklaringen 

formuleras som ”glad, ljus och optimistisk”.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den Medborgarskolan-diskurs som artikuleras i 

Medborgarskolans programförklaring utgörs av en större blandning av olika diskurser än den 

ABF-diskurs som uttrycks i ABF:s idéprogram: humanistisk diskurs, borgerlig diskurs, 

folkbildningsdiskurs och positiv säljdiskurs.  

	  

6.1.2	  Ideationell	  textanalys 

I följande ideationella analys av ABF:s idéprogram och Medborgarskolans programförklaring 

undersöks förstadeltagare och processtyper. Resultatet redovisas i figur 5 och figur 6 nedan. 

Processtyp	   Idéprogram	  för	  ABF	   	   Programförklaring	  
Medborgarskolan	  

Materiella	   2	   3	  	  
Relationella	   7	   8	  	  
Mentala	   3	   0	  
Verbala	   2	   1	  
	   	   	  
Totalt	  antal	  
processer	  

13	   12	  

Figur 5. Fördelning av processtyper i ABF:s idéprogram och Medborgarskolans 

programförklaring. 

Båda texterna har flest andel relationella processer, där ”är” oftast är processkärna och 
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uttrycker förhållanden på en abstrakt nivå: 

Grundtesen för ABFs idéprogram är: Gör en annan värld möjlig! 

 

(Idéprogram för ABF) 

 

 Medborgarskolans syfte är att verka för en objektivt bedriven fri och frivillig folkbildning, utbildning 

och därmed förenlig verksamhet.  

 

(Programförklaring Medborgarskolan) 

Den mest slående skillnaden mellan de båda texterna är att ABF-texten har tre mentala 

processer, medan Medborgarskolan-texten helt saknar mentala processer. De mentala 

processerna gör att läsaren får en inblick i avsändarens tankar och känslor – avsändaren 

upplevs därmed som en person av kött och blod som vet och tror saker: 

Vi vet att folkbildning är en så stark kraft att den kan förändra världen, såväl den lilla som den stora.  

 

Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. 

 

(Idéprogram för ABF) 

Men det är först när vi tittar på vilka deltagarna i processerna är som vi verkligen kan se 

skillnader mellan de två texterna.  

	   Idéprogram	  för	  ABF	   Programförklaring	  
Medborgarskolan	  

1:a	  deltagare	   Grundtesen	  
Vi	  
Vi	  
Vi	  
Idéprogrammet	  
Vår	  grundsyn	  
Vårt	  mål	  
Vi	  
Vår	  vision	  
Vårt	  (grundläggande)	  uppdrag	  
Oss	  
Vi	  
Vi	  

Medborgarskolans	  syfte	  
Medborgarskolans	  fyra	  kärnvärden	  
Medborgarskolan	  
Grundtanken	  
Kunskap	  
Grundhållningen	  
Människan	  
Vi	  
Kunskap	  
Kunskapens	  värde	  
Medborgarskolans	  
huvudperspektiv	  
Kunskapen	  

Figur 6. Förstadeltagare i ABF:s idéprogram och Medborgarskolans programförklaring. 
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Som synes i figur 6 är texternas förstadeltagare av väldigt olika karaktär. ABF-texten 

domineras av ”vi” – ofta som deltagare i en mental process. ”Vi” som förstadeltagare 

förekommer i Medborgarskolan-texten bara en gång, och då handlar det om vad 

Medborgarskolan erbjuder: 

 

Vi erbjuder den miljö där intresse blir kunskap. 

 

(Programförklaring Medborgarskolan) 

 

Analysen av processtyper och deltagare underbygger resultaten från diskursanalysen på flera 

sätt. Att skillnaden på förstadeltagare är så pass konsekvent mellan studieförbunden styrker 

det diskursanalysen visar – att de båda studieförbunden har kopplingar till politiska diskurser 

av motsatt ideologisk karaktär. Att förstadeltagarna i ABF-texten i de flesta fall är ”vi” 

överensstämmer också med den socialdemokratiska diskurs som präglar texten. ”Vi” kan 

tolkas som ett uttryck för den solidaritet och det kollektiva ansvar som är viktiga grundbultar 

i den socialdemokratiska ideologin. I Medborgarskolans programförklaring är 

förstadeltagarna inte personer utan mer abstrakta fenomen som kunskap, människan och 

institutionen Medborgarskolan. Detta kan kopplas till den säljdiskurs som jag visat utgör en 

del av Medborgarskolan-diskursen. Om kunskap inom Medborgarskolan är en vara man 

köper snarare än en produkt av ett kollektivt utbyte eller medel i en politisk kamp, faller det 

sig naturligt att processernas förstadeltagare inte är ett kollektivt ”vi” utan istället något 

objektivt, som ”kunskap”.  

	  

6.2	  Kursannonser 

Efter en kritisk diskursanalys och ideationell SFL-analys har det gått att dra slutsatsen att det 

finns klara kopplingar till politiska ideologer i studieförbundens idéprogram och 

programförklaring. En annan typ av texter som studieförbunden producerar är kursannonser. 

Eftersom syftet med dem är att inspirera till att gå på kurs snarare än att beskriva 

verksamheternas mål kan de sägas vara en något annan typ av text än idéprogram och 

programförklaring, producerad inom samma diskursiva praktik. I nedanstående avsnitt 

analyseras huruvida det i dessa kursannonser går att se samma kopplingar till politiska 

ideologier som i ABF:s idéprogram och Medborgarskolans programförklaring. 

 

6.2.1	  Kritisk	  diskursanalys  
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Vid en första anblick av de båda kursannonserna ter de sig tämligen lika. De har en positiv 

ton och andemeningen är att sång ger glädje. Här går det att dra en parallell till den positiva 

säljdiskurs som artikuleras i Medborgarskolans programförklaring, vilket inte är så 

överraskande med tanke på att texterna är annonser. I Medborgarskolans kursannons betonas 

dock nyttoaspekter av körsången, vilket inte görs i ABF-annonsen. Det finns hos 

Medborgarskolan ett mål med kursen i form av en avslutningskonsert och en nytta – ”modern 

forskning visar att körsång stärker immunförsvaret och till och med kan förlänga livet!”. I 

ABF:s annons är den enda uttalade nyttan att lära sig grunderna i noter och sångteknik. I 

övrigt ligger fokus på att ha ”jättekul tillsammans” och ”sjunga bort dagens vedermödor”.  

Att mål- och nyttoaspekten betonas mer i Medborgarskolans kursannons skulle kunna tolkas 

som ett uttryck för den mer humanistiskt präglade och individinriktade Medborgarskolan-

diskursen. Ett huvudargument för att gå kursen är att den ger personlig, hälsomässig vinning. 

På samma sätt skulle fokuseringen på glädjen i att sjunga tillsammans i ABF:s kursannons 

kunna kopplas till den kollektivistiska, socialdemokratiska diskurs som dominerar ABF:s 

idéprogram. Den ideationella analys som presenteras nedan visar på ännu tydligare 

kopplingar mellan studieförbundens kursannonser och politiska ideologier. 

 

6.2.2	  Ideationell	  textanalys 

Processtyp	   Kursannons	  ABF	   Kursannons	  Medborgarskolan	  
Materiella	   1	  	   2	  
Relationella	   1	   3	  
Mentala	   2	   1	  
Verbala	   1	  	   1	  
	   	   	  
Totalt	  antal	  
processer	  

5	   7	  

Figur 7. Fördelning av processtyper i ABF:s respektive Medborgarskolans kursannonser för 

körsång. 

En ideationell analys av processtyper i ABF:s respektive Medborgarskolans kursannonser i 

körsång visar att ABF-texten domineras av mentala processer, medan Medborgarskolan 

domineras av relationella. Detta resultat går i ungefärlig linje med resultatet av 

processtypsanalysen av studieförbundens idéprogram och programförklaring. ABF:s 

idéprogram hade flest relationella processer, men också en hög andel mentala processer – 

vilket Medborgarskolans programförklaring saknade helt. I kursannonsen har 
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Medborgarskolan en mental process, en uppmaning till den eventuella kursdeltagaren att 

”våga prova”. I övrigt domineras Medborgarskolans kursannons, precis som 

programförklaring, av relationella processer.  

 

ABF-texten inleds med två frågor direkt till läsaren i form av mentala processer: 

Gillar du att sjunga? 

 

Kanske du tror att du inte kan? 

I dessa processer är ”du” upplevare av fenomenen ”att sjunga” och ”att du inte kan”. ”Gillar” 

och ”tror” är processkärnor. Läsaren tilltalas direkt och inbjuds att reflektera över sina 

känslor. Medborgarskolans text inleds istället med en relationell process.  

Det är härligt för själen att sjunga i kör! 
 

Här är ”det” utpekad, ”är” processkärna och ”att sjunga i kör” värde. Förstadeltagaren är med 

andra ord ingen person, utan hela meningen rör sig mer på en abstrakt, allmän nivå. 

Medborgarskolan-texten präglas över lag av dessa relationella processer där deltagarna inte 

är personer. Figur 8 nedan visar en översikt över förstadeltagarna i kursannonsernas 

processer.   

	   Kursannons	  ABF	   Kursannons	  Medborgarskolan	  
1:a	  deltagare	   Du	  

Du	  
Vi	  
Vi	  
X	  (dolt	  ”du”)	  

Det	  
Vi	  
Termin	  	  
Att	  sjunga	  
X	  (dolt	  ”du”)	  
X	  (dolt	  ”du”)	  
Modern	  forskning	  

Figur 8. Förstadeltagare i ABF:s respektive Medborgarskolans kursannonser för körsång. 

Här är likheterna med idéprogram/programförklaring slående (se figur 6). Såväl ABF:s 

idéprogram som kursannons präglas av personliga pronomen som förstadeltagare, medan 

förstadeltagarna i både Medborgarskolans programförklaring och kursannons är abstrakta 

icke-personer.  

 

Att studieförbundens kursannonser i så hög grad liknar deras idéprogram och 
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programförklaring stärker föregående analysresultat beträffande kopplingar mellan 

studieförbunden och politiska ideologier.   

6.3	  Jämförelse	  med	  Folkuniversitetet  

I avsnitt 6.1 och 6.2 har jag redovisat resultaten av min jämförande kritisk diskursanalys och 

ideationell textanalys av texter från ABF och Medborgarskolan. 

Figur 5 nedan visar en översikt av mina resultat från diskursanalysen. Pilarna visar 

diskursernas inflytande på de diskursiva praktikerna. Att både Medborgarskolan och ABF 

omsluts av den största ramen illustrerar hur studieförbunden hör till samma övergripande 

sociala praktik.  

Figur 9. Sammanställning av resultat från diskursanalysen. 

 

 För att få ytterligare ett perspektiv har jag även gjort en likadan analys på motsvarande texter 

från ett tredje studieförbund – Folkuniversitetet. Denna analys presenterar jag nedan, för att 

därefter återkoppla till figur 9. 
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6.3.1	  Kritisk	  diskursanalys	  

Att hitta tydliga kopplingar till politiska ideologier i Folkuniversitetets text Om 

Folkuniversitet och kursannons i körsång (Kursannons körsång Folkuniversitetet) är inte lika 

enkelt som i ABF- och Medborgarskolans fall. Folkuniversitetet tycks ha profilerat sig som 

ett partipolitiskt obundet studieförbund – i texten Om Folkuniversitetet finns en egen rubrik 

som lyder ”Det fristående studieförbundet”, under vilken Folkuniversitetet förklarar sig fritt 

från såväl politiska ideologier som religiösa och fackliga intressen. Överlag ter sig texten Om 

Folkuniversitetet präglad av en blandning av olika diskurser. Det finns spår av såväl den 

individfokuserade Medborgarskolan-diskursen som den ”vi kan förändra världen”-präglade 

ABF-diskursen.  

(1) 
Folkuniversitetets utgångspunkt är att varje människa har behov av kunskap och vårt breda kursutbud är 

tillgängligt för alla. När vi planerar och genomför vår verksamhet utgår vi alltid från individens behov. 

 
(Om Folkuniversitetet) 
 

(2)  
Vi anser att kunskap har ett värde i sig, för den enskilde och för samhällsutvecklingen i stort. 

 

(Om Folkuniversitetet) 

I både exempel 1 och 2 lyft individen fram, vilket påminner om den humanistiska diskurs 

som är tydligt framträdande i Medborgarskolans texter. Som synes i exempel 2 betonar dock 

Folkuniversitet även kunskapens betydelse för samhället i stort, vilket kan sägas tillhöra 

ABF-diskursen snarare än Medborgarskolan-diskursen, då den sistnämnde endast 

avslutningsvis nämner kunskapens betydelse i ett större sammanhang. Dock bär 

Folkuniversitets text inte alls de spår av socialdemokratisk diskurs ABF-texten gör. Som 

exempel 3 och 4 visar så talar både ABF och Folkuniversitetet om ett ”fritt 

kunskapssökande”. Men medan ABF menar att detta fria kunskapssökande leder till mod och 

kunskap för att få makt i vardagen och samhället så skriver Folkuniversitet - något mer 

neutralt och nedtonat - att kunskapssökandet ska ge möjlighet till lärande, kulturupplevelser 

och möjlighet till reflektion. 



	  	  

29 
	  

(3)  
Folkbildningen är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap 

för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet. 

 

(Idéprogram för ABF) 

 

(4) 
Folkuniversitetet ska vara en naturlig mötesplats för människors fria kunskapssökande – för lärande, 

kulturupplevelser och möjlighet till reflektion. 

 

(Om Folkuniversitetet)	  

Medborgarskolans programförklaring präglas mycket av det jag kallar en positiv säljdiskurs. 

Några spår av en sådan diskurs finns inte i Folkuniversitetets text. Däremot tycks 

Folkuniversitetet, utöver att vara politiskt obundet, även ha nischat sig som ett studieförbund 

med ett vetenskapligt förhållningssätt och pedagogik. I texten Om Folkuniversitetet beskrivs 

under en egen rubrik studieförbundets nära samarbete med universiteten.  

 

Folkuniversitetets annons för körsång påminner diskursmässigt om ABF- och 

Medborgarskolans motsvarande annonser i ämnet. Den håller samma positiva ton, då den 

inleds på följande vis: 

(5) 
Körsångare får bättre immunförsvar och känner sig gladare! Ja, det finns faktiskt undersökningar som 

pekar på det. Upplev den sköna känslan av att vara en del av en kör samtidigt som du tränar din röst och 

musikalitet.  
 
(Kursannons körsång Folkuniversitetet) 

I likhet med Medborgarskolan-annonsen betonas nyttan med körsång (bättre immunförsvar), 

men det finns också drag som påminner om ABF-diskursen, såsom uppmaningen att uppleva 

den sköna känslan av att vara en del av en kör – att sjunga tillsammans.  

	  

6.3.2	  Ideationell	  textanalys 

Som figur 10 och 11 visar ter sig Folkuniversitetet beträffande såväl processtyper som 

förstadeltagare som en blandning mellan ABF och Medborgarskolan. I synnerhet analysen av 
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förstadeltagare i Folkuniversitetets texter visar på en större variation – här förekommer både 

ABF-typiska ”vi” och Medborgarskolan-typiska abstrakter som ”kurserna och det 

pedagogiska tänket” och studieförbundets namn. 

Processtyp	   Om	  Folkuniversitetet	   Kursannons	  Folkuniversitetet	  
Materiella	   5	   3	  
Relationella	   13	   3	  
Mentala	   2	   1	  
Verbala	   	   	  
	   	   	  
Totalt	  antal	  
processer	  

20	   7	  

Figur 10. Processtyper i texten ”Om Folkuniversitetet” och kursannons för körsång hos 

Folkuniversitetet. 

	   Om	  Folkuniversitetet	   Kursannons	  Folkuniversitetet	  
1:a	  deltagare	   Folkuniversitetet	  

Vår	  
Vi	  
Folkuniversitetet	  
Vi	  
Folkuniversitetet	  
Folkuniversitetet	  
Vi	  
Vi	  
Kurserna	  och	  det	  pedagogiska	  
tänket	  
För	  oss	  
Internationella	  kunskaper	  och	  
erfarenheter	  
Idéer	  och	  inspiration	  
Folkuniversitetet	  
vi	  
Folkuniversitetet	  
Folkuniversitetet	  
Folkuniversitetet	  
x	  (dolt	  ”det”)	  
Representanter	  

Körsång	  
Det	  
X	  (dolt	  ”du”)	  
Du	  
Våra	  körsånggrupper	  
Kör	  
X	  (dolt	  ”du”)	  

Figur 11. Förstadeltagare i texten ”Om Folkuniversitetet” och kursannons för körsång hos 

Folkuniversitetet. 

Efter en diskursanalys och ideationell SFL-analys av två texter från Folkuniversitetet framstår 

ABF och Medborgarskolan ännu mer som två ideologiska motpoler, med Folkuniversitetet 

neutralt placerat mittemellan sig. Figur 12 nedan är en utökad version av figur 9 i avsnitt 6.3. 

Den visar hur den diskursiva praktiken Folkuniversitetet placerar sig mitt emellan de 
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diskursiva praktikerna ABF och Medborgarskolan, utan direkt påverkan från diskurser 

kopplade till politiska ideologier. 

Figur 12. Sammanställning av resultat från diskursanalysen, inklusive Folkuniversitetet.	   

 

I följande diskussionsavsnitt kommer jag att mer ingående att diskutera dessa resultat och 

placera dem i ett större sammanhang.  	  

	  

7.	  Diskussion 

Jag har i denna uppsats velat besvara följande frågeställningar: 

 

o Vilka bakomliggande ideologier går att urskilja i ABF:s respektive 

Medborgarskolans texter som riktar sig externt och beskriver verksamheterna och 

vad de erbjuder?  

o Hur kommer dessa ideologier till uttryck språkligt? 
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Den första frågan har min analys gett tydliga svar på. Genom den kritiska diskursanalysen 

har jag kunnat peka ut diskursiva drag i ABF:s idéprogram som visar på en stark koppling till 

en socialdemokratisk diskurs. På samma sätt har en kritisk diskursanalys av 

Medborgarskolans programförklaring visat på hur Medborgarskolans texter har en tydlig 

koppling till en borgerlig diskurs. Dessa resultat har jag kunnat underbygga ytterligare genom 

att tillämpa samma analysmetod på en annan texttyp – kursannonser – från respektive 

studieförbund. Även där visar resultatet på kopplingar till politiska ideologier. 

 

I samtliga analyserade texters fall rör det sig aldrig om exakta formuleringar hämtade från 

politiska partiers texter - i det här fallet aktuella partiprogram. Däremot har jag genom 

jämförande exempel kunna visa på hur formuleringar från partiprogram återkommer i endast 

något omstöpt form i studieförbundens texter och ger uttryck för samma grundläggande idéer 

som partiprogrammen. Avsaknaden av manifest intertextualitet – direkta hänvisningar till 

andra texter – kan tolkas som att varken ABF eller Medborgarskolan vill ha alltför explicita 

kopplingar till politiska partier. Detta blir intressant vid en jämförelse med motsvarande 

texter från studieförbundet Folkuniversitet, som visar sig ha långt ifrån lika tydliga 

ideologiska anknytningar. Folkuniversitetet är också tydligt med att det är ett partipolitisk 

obundet studieförbund. Detta förstärker bilden av ABF och Medborgarskolan som två 

ideologiska motpoler, med Folkuniversitetet som ett neutralt alternativ mitt emellan sig. 

 

Den andra frågan i min frågeställning har jag kunnat besvara genom en ideationell SFL-

analys av processtyper och förstadeltagare i texterna som mitt material omfattar. Denna 

ideationella analys visar på framträdande skillnader mellan studieförbundens texter, där den 

främsta skillnaden är att ABF-texternas förstadeltagare ofta är ett inkluderande ”vi” - ofta 

som upplevare i mentala processer. I Medborgarskolans texter är däremot förstadeltagaren 

oftast ”Medborgarskolan”, ”kunskapen” eller ”verksamheten”. Mentala processer saknas helt. 

Att denna skillnad mellan studieförbunden är så markant blir särskilt intressant i skenet av 

resultaten från diskursanalysen, där kopplingarna till socialdemokratisk respektive borgerlig 

ideologi är påtagliga. Utifrån dessa samlande resultat vore det nära till hands att dra 

slutsatsen att ”socialdemokratiskt språk” generellt sett präglas av vi-anda, medan ”borgerligt 

språk” är mer distanserat och formellt. Men riktigt så enkelt är det inte. Flera andra faktorer 

spelar in, och här är resultaten från diskursanalysen till hjälp för att få en djupare förståelse 
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för varför studieförbunden uttrycker sig som de gör och på vilket sätt politiska diskurser 

påverkas deras språk och därmed själva verksamheterna. 

 

ABF och Medborgarskolan har sina rötter i samma svenska folkbildningstradition. 

Diskursanalysen har visat att texter från båda studieförbunden bär spår av en 

folkbildningsdiskurs. Sett till den sociala praktik som omger de diskursiva praktiker – ABF 

och Medborgarskolan – inom vilka texterna skapats, så är de båda i egenskap av 

studieförbund en del av samma sociala praktik. Båda måste leva upp till samma krav och 

riktlinjer från staten för att fortsätta få det statsbidrag som de till stor del finansieras av. 

Studieförbunden kan alltså båda sägas ha ytterligare en gemensam mottagare för sina 

verksamheter, nämligen staten. 

 

Beträffande intertextualitet och interdiskursivitet har min analys dock visat att 

diskursordningen i Medborgarskolans texter utgörs av fler olika diskurser än vad ABF gör. 

Medan ABF:s texter utöver folkbildningsdiskursen genomgående håller sig nära en 

socialdemokratisk diskurs, utgörs Medborgarskolans texter av en blandning av olika 

diskurser: folkbildningsdiskurs, borgerlig diskurs, humanistisk diskurs och positiv 

säljdiskurs. Medborgarskolan kan sägas ha en mer ”kreativ” diskursordning i sin diskursiva 

praktik. Som jag tog upp i teoriavsnittet om intertextualitet och interdiskursivitet så kan en 

blandning av olika diskurstyper tolkas som ”ett tecken på diskursiv förändring och därmed 

också som en mer övergripande ändring av riktning i samhället i stort” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:77). Här går det även att dra en parallell till Nord (Svårförklarlig likhet? Om 

kontextförståelse och journalistiska drag i reklamtexter, I: Text, kontext & betydelse, 2013) 

som visar på hur drag av journalistiska texter lånas in i reklamtexter och menar att sådan 

interdiskursivitet kan leda till att normalmönstren för en viss sorts text förändras (2013:45).  

 

Att Medborgarskolan i motsats till ABF blandar olika diskurser och exempelvis införlivar en 

positiv säljdiskurs i sin diskursordning är troligtvis ett strategiskt drag, snarare än en slump. 

Medborgarskolan är nämligen ett studieförbund som är väldigt medvetet om sitt varumärke. 

Detta blir tydligt om man laddar ner och läser Medborgarskolans Brand Book, 

Medborgarskolan – Vårt varumärke och vår visuella identitet (2011), som finns tillgänglig i 

PDF-format på studieförbundets hemsida. Där definieras vad Medborgarskolan är, vem 

Medborgarskolan är, vad Medborgarskolan gör och hur Medborgarskolan känns. 

Medborgarskolans Brand Book innehåller även riktlinjer för typografi, logotype, 
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bildanvändning och symboler. Dessutom ger den tips på hur man inom Medborgarskolan ska 

skriva, till exempel: 

 
Skriv lustfyllt och kortfattat. Använd gärna ord som låter läsaren känna smak, doft och känsla.  
 
Stäm av texten mot varumärkeskärnan ”Lustfyllt lärande”. Är den lustfylld? Är den lärande? Lättläst och 

kortfattad? Finns den information som mottagaren behöver? Blir man nyfiken? 

 

(Medborgarskolans Brand Book, 2011:35) 

 

Något motsvarande dokument har inte ABF - åtminstone inte publicerat offentligt. Dock 

finns på studieförbundets hemsida under fliken ”Press och nyheter” en varumärkesmanual 

vid namn Varumärkesmanual för Arbetarnas Bildningsförbund (2010). ABF:s 

varumärkesmanual anger riktlinjer för logotypanvändning, men går inte djupare in på 

varumärkesfrågor. Däremot finns i varumärkesmanualen en direkt hänvisning till ABF:s 

idéprogram. Detta i ett stycke som förklarar att ABF i vissa sammanhang kan skriva ut sin 

officiella signatur - ”Gör en annan värld möjlig” - tillsammans med logotypen, i syfte att 

stärka bilden av ABF:s värdegrund (2010:16). 

 

Med ABF:s varumärkesmanual och mina analysresultat i åtanke är det tydligt att för ABF är 

det ideologin och värderingarna som står i första rummet. Det är dem all verksamhet ska utgå 

från. Detta till skillnad från Medborgarskolan, som i sitt idoga varumärkesarbete och 

trendspanande alltmer framstår som ett företag, som anpassar sig efter marknadens 

efterfrågan. I inledningen till denna uppsats tog jag upp faktumet att Medborgarskolan syns i 

media på ett annat sätt än ABF. Som exempel på detta nämnde jag Medborgarskolans 

hipster-kampanj (Hipsterkurs för hipsters). Begreppet hipster har varit omtalat de senaste 

åren. Genom att använda det i en kampanj får Medborgarskolan uppmärksamhet och sticker 

ut bland övriga studieförbund. De framstår som ett studieförbund som är pigga på att snappa 

upp nya trender och tendenser i samhället – ett studieförbund som ”hänger med”.  

 

Folkbildning är en över hundra år gammal tradition, vars betydelse de senaste decennierna 

varit omdiskuterad. Redan i Folkbildningens idéhistoria (1992) höjde Bernt Gustavsson ett 

varnande finger för att studieförbunden hotas av kommersialisering. Detta till följd av den 

nyliberalism som slog igenom på 1980-talet tvingas anpassa sitt kursutbud efter marknadens 
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efterfrågan, för att kunna stå sig i konkurrensen och motivera sin existensberättigande. Enligt 

Gustavsson kan kunskap aldrig bli en vara man kan köpa – en handelsvara som man växlar in 

på banken (1992:11). Något sådant strider enligt Gustavsson mot folkbildningens själva natur 

som mänsklig och samhällelig aktivitet.  

 

Gustavssons oro var nog heller inte helt obefogad. Hans ord låter aktuella än idag. De 

kommer till uttryck i exempelvis Sofia Åsbergs uppsats (Södertörns högskola, 2012), där hon 

menar att den diskursiva förändring som skett i riktning mot ett samhälle där 

marknadskrafterna i allt högre utsträckning styr riskerar att hota folkbildningens ursprungliga 

ideal om demokrati, delaktighet och frihet. Samma oro ger Socialdemokraternas förre 

partiledare Håkan Juholt uttryck för i en motion (Medborgare kund - Motion 2013/14:K285). 

Där riktar han kritik mot hur samhällsmedborgare idag i allt oftare kallas kunder istället för 

medborgare, till följd av den nyliberala markandsdiskurs som även Gustavsson talade om 

(1992:11). Juholt menar i sin motion att övergången från medborgare till kund är den största 

politiska förskjutning som inträffat de senaste tjugo åren. Det finns enligt Juholt en 

avgörande skillnad i att vara medborgare i ett samhälle eller kund på en marknad. Kunden har 

bara en skyldighet – att betala – medan medborgaren ingår i ett större sammanhang, som 

inkluderar rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, samt möjlighet till inflytande på 

ett sätt som en kund aldrig kan få. Denna förskjutning anser Juholt leder till en förändrad 

samhällsmoral: 

 
”När detta marknadstänkande invaderat politiken, begränsas demokratin som blir alltmer maktlös. När 

politiker och myndighetsföreträdare ser sig som säljare inför medborgaren som kund, ställs det stora 

skattekollektivets intressen först. I en sådan miljö reduceras det politiska uppdraget till ett ansvar för att 

skattepengar inte ska slarvas bort och samhället omdefinieras till att ses som ett slags butik vars uppgift 

är att betjäna medborgaren i deras roll som kunder.” 

 

(Medborgare kund - Motion 2013/14:K285) 
 

Studieförbunden är en del av det här samhället som Juholt talar om. De utgör en del av en 

större social praktik, som de senaste 20-30 åren har förändrats till ett mer individualistiskt 

och marknadstänkande samhälle. I detta samhälle måste såväl individer som företag och 

andra institutioner anpassa sig för att stå sig i en ökande konkurrens. Studieförbunden 

påverkas av den sociala praktiken, samtidigt som de genom sin verksamhet själva kan 

påverka den sociala praktiken. Detta i linje med Faircloughs syn på diskursiva praktiker och 
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dess inneboende diskursordningar som såväl konstituerade som konstituerande (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000:71).  

 

Studieförbunden befinner sig i dag i en speciell situation. De är knutna till staten samtidigt 

som de måste ta hänsyn till marknadens krav för att kunna överleva. De bör för att behålla sin 

särprägel värna om den folkbildningstradition som Gustavsson beskriver, men inte heller 

fastna i gamla mönster. Trots att de inte är några företag, utan ideella och inte vinstdrivande 

föreningar, måste de locka deltagare för att kunna fortsätta existera. 	  

	  

	  

8.	  Avslutning	  

Jag har i denna uppsats genom kritisk diskursanalys och ideationell SFL-analys kunnat visa 

på hur ABF och Medborgarskolan bär spår av samma folkbildningsdiskurs, men hur de 

utöver det skiljer sig åt på många sätt. ABF:s texter präglas utöver folkbildningsdiskursen 

starkt av socialdemokratisk diskurs, medan diskursordningen i Medborgarskolans texter 

består av en större blandning av olika diskurser – borgerlig diskurs, humanistisk diskurs, 

folkbildningsdiskurs och positiv säljdiskurs. Det är tydligt att ABF och Medborgarskolan 

som moderna studieförbund använder skilda strategier. Medborgarskolan liknar till viss del 

snarare ett företag, som säljer kunskap likt en vara och vårdar sitt varumärke. Men i botten 

finns ändå folkbildningens tankar om demokrati, rättigheter och kunskapens egenvärde - även 

om dessa inte står i fokus på samma sätt som hos ABF. ABF är sin ideologi och värdegrund, 

snarare än ett varumärke. På så vis liknar ABF ett politiskt parti eller en förening – en 

gemenskap med ett högre syfte i form av visionen om en bättre värld.  

 

Är det viktigt att ett studieförbund är tydligt med sina bakomliggande ideologier? Det finns 

ingen statlig riktlinje eller uppmaning från Folkbildningsrådet som kräver det. Kanske tänker 

heller inte Britt som vill måla akvarell eller Johan som vill läsa spanska i första hand vilken 

politisk ideologi deras studieförbund grundar sig på. Det finns andra faktorer som påverkar 

val av studieförbund, såsom kursutbud, prisnivå och geografisk närhet. Det är också 

förståeligt om Medborgarskolan inte vill stämpla sig själva som ”Moderat-studieförbund”. 

Eventuellt skulle det skrämma bort de kursdeltagare som inte sympatiserar med 

Moderaternas politik. På samma sätt är det begripligt att ABF inte anordnar hipsterkurser 

eller utformar en 47-sidor lång Brand Book, då det förmodligen skulle vara ett steg för långt 
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bort från de värderingar som utgör grunden för deras verksamhet. Däremot är det 

tillfredsställande att ha kunnat påvisa att såväl ABF som Medborgarskolan faktiskt har starka 

ideologiska kopplingar, trots att dessa inte alltid är uttalade. Det har också varit intressant att 

placera studieförbunden i ett större sammanhang och betrakta dem som delar av en mer 

övergripande social praktik – samhället vi lever i dag. Jag har i den här uppsatsen visat på hur 

förhållanden i omvärlden – den sociala praktiken – påverkar studieförbunden i form av 

ideologier, diskurser, samhällstendenser och statliga riktlinjer. Men i enighet med 

Faircloughs syn på diskursordningar inom diskursiva praktiker som såväl konstituerade som 

konstituerande, har studieförbunden som diskursiva praktiker också möjlighet att i sin tur 

påverka omvärlden.  

 

Vilket studieförbund väljer du? 
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Bilagor	  
	  

Idéprogram för ABF 

Nedladdningsbart från: http://www.abf.se/Om-ABF/Ideprogram/ 

Nedladdat: 2013-12-19 

 

Grundtesen för ABFs idéprogram är: Gör en annan värld möjlig! Vi vet att folkbildning är en 

så stark kraft att den kan förändra världen, såväl den lilla som den stora. I Idéprogrammet 

beskriver vi ABFs syn på demokratin, människan och bildningen. Vi beskriver också de 

utmaningar som ABF har antagit för att satsa särskilt inom vissa områden. Hela 

idéprogrammet genomsyras av att ABF är en modern och radikal idérörelse. 

Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde. Vårt mål är att förstärka och fördjupa 

demokratin på samhällslivets alla områden. Vi vill verka för ett samhälle och en värld där 

människovärdet går före marknadsvärdet. Vår vision är ett samhälle och en värld befriad från 

alla former av förtryck och orättvisor och som bejakar alla människors lika rätt att vara olika. 

Vårt grundläggande uppdrag handlar om alla människors frigörelse – både individuellt och 

kollektivt. Folkbildning är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande som kan ge människor 

mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som 

helhet.   Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en 

demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och att en 

annan värld är möjlig. 

 

 

Programförklaring Medborgarskolan 

Nedladdningsbar från: http://www.medborgarskolan.se/det-ar-nagot-speciellt-med-vara-

kursledare/verksamhetside/programforklaring/ 

Nedladdat: 2013-12-19 

 

Medborgarskolans syfte är att verka för en objektivt bedriven fri och frivillig folkbildning, 

utbildning och därmed förenlig verksamhet. Medborgarskolans fyra kärnvärden - Individen i 

centrum, Utveckling i samverkan, Ömsesidig respekt och Kunskapens egenvärde - ska 
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genomsyra verksamheten på alla nivåer. 

Medborgarskolan har en humanistisk värdegrund. Grundtanken är att varje människa har ett 

okränkbart värde och är fri att utforma sitt liv som hon själv vill i sin strävan efter 

självförverkligande. Ingen kunskap är mer värd än någon annan. Grundhållningen är glad, 

ljus och optimistisk med en stark övertygelse om att varje människa har något att tillföra den 

mänskliga gemenskapen. 

Hos oss är det människan som står i centrum, inte ämnet. Vi erbjuder den miljö där intresse 

blir kunskap. Kunskap har ett egenvärde eftersom den får oss att växa som människor. 

Kunskapens värde ökar i takt med att den sprids till, används av och delas av allt fler. 

Medborgarskolans huvudperspektiv är att se lärandet som en livsinvestering för demokrati, 

aktivt deltagande, rättigheter, jämställdhet och en bra miljö. Kunskapen kan lika gärna vara 

målet som medlet i Medborgarskolans verksamhet. 

 

 

Kursannons körsång Medborgarskolan 

Hämtad från: http://www.medborgarskolan.se (ej längre tillgänglig) 

  

Det är härligt för själen att sjunga i kör! I Medborgarskolans samarbete med Stockholm 

Sjunger sjunger vi så taket lyfter! Varje termin avslutas med en konsert. Att sjunga ger 

glädje, hälsa och njutning - så kom med, våga prova! Modern forskning visar att körsång 

stärker immunförsvaret och till och med kan förlänga livet!  

 

 

Kursannons körsång ABF 

Hämtad från: http://www.abf.se (ej längre tillgänglig) 

 

Gillar du att sjunga? Kanske du tror att du inte kan? Vi sjunger blandad musik och lär oss 

grunderna i noter och sångteknik. Att vi sedan har jättekul tillsammans och sjunger bort 

dagens vedermödor gör bara saken ännu bättre. Kom med oss ut ur duschen och sjung! 

 


